Dobrý den, moji drazí v Arše!!!

Tak tu máme dlouho vyhlížené prázdniny!!
Květen byl pro nás velmi složitý měsíc. Nejdřív onemocněl Dima. Po svém setkání s matkou prožil
emocionální stres. Objevila se u něj taková divná vyrážka. Celých osm dní proležel v oblastní nemocnici
na infekčním oddělení. Lija byla taky hospitalizována v nemocnici, kvůli bolestem žaludku. Bohdana si
podvrtla nohu, odnesly to vazy v koleni a tři týdny má nohu v sádře. A k tomu všemu mají teď tři chlapci
silný kašel. Náš domov – to je hotová nemocnice! Dávno takhle
naše děti vážně a ve velkém počtu nebyly nemocné. 
Ovšem všechny nemoci by měly rychle skončit. Protože 4. června
odjíždíme na dětský tábor do Karpat! A všechny děti se úpěnlivě
modlí, aby byly zdravé!
Naši starší kluci, Nazar a Sergej, hrozně rádi chodí na ryby. Někdy si
dáme od nich ulovenou rybu, což bývá gurmánský zážitek!

Podívejte na ten nádherný výhled z našeho
okna na Dněpr.
Každodenně chválíme Pána za tuhle
úžasnou zemi, kam nás Hospodin přivedl.
Často projevujeme vděčnost Simeonu za
náš skvělý a útulný dům. Bůh je tak
žehnající!!! Jsme Vám vděčni, naši drazí
přátelé, za Vaši podporu, pomoc a
modlitby!!
My všichni, děti nevyjímaje, pracujeme na
zahradě. Děti se učí okopávat, sázet a starat
se o rostliny.

Lija a Bohdana si zřídily svoje záhony a sní o veliké
úrodě. Budu Vás informovat, co se jim na podzim
podaří sklidit. 
Sleduji, jak se děti učí milovat půdu a jak se
zadostiučiněním sledují plody svého usilí.
Ljoša měl nedávno narozeniny. Dosáhl věku 8 let.
Ljoša je velmi živý, energický, veselý hoch.
Nejvíc má rád procházky a hraní rušných her. Je hodně
emocionální a snadno vznětlivý. Prosím o Vaše modlitby za něj,
aby Pán požehnal jeho životní osud a jeho rodiče. Naše děti mají
složitou cestu za sebou, a my nechceme, aby Ljoška šel ve
stopách svých rodičů. Letos Ljoša zakončil 1. třídu. Učivo zvládá
snadno, ale je pro něj zcela nezajímavé. Na fotografii níže je

Ljoša uprostřed - je to fotka ze školy,
kde zrovna slavili den slabikáře.

Nyní
rekonstruujeme
podkroví.
Budujeme tam jeden obývací pokoj a
velký sál pro kroužky šití a ruční
tvořivosti. Až budeme hotovi, určitě
Vám pošlu foto.
Prosím Vás o modlitby za opravu
střechy. Do střechy zatéká a je tedy
nezbytné, aby byly opraveny všechny
nedostatky. Najali jsme si dobrého
řemeslníka a dílo se pomaličku hýbe
kupředu.
V našich plánech do
budoucna jsou terénní úpravy kolem
domu.

Na nedělní bohoslužby děti s oblibou
nosí národní ukrajinské kroje. Je
tedy pravda, že děti hrozně rychle
rostou, takže během jednoho roku
se všechny věci staly krátkými!

Ohromné díky za Váš příspěvek na
službu sirotkům na Ukrajině!

Nechť Pán požehná Vašemu sboru! Už
netrpělivě čekáme, až se k nám
přijedete podívat!
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